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Inleiding
Wat wordt er in het Oude Testament bedoeld met het ‘zwaard van
JHWH?" Wanneer wij op zoek gaan naar de betekenis van het ‘zwaard
van JHWH’ vinden wij gelijksoortige uitdrukkingen en benamingen die
allen verband houden met de ‘dag van JHWH’, dat is de dag der
gerichten. De uitkomst hiervan is niet om elkaar erdoor bang te maken.
Wij zijn er juist op uit om te zoeken naar feiten die over de grote ‘dag
van JHWH’ aangekondigd zijn, zodat wij er ons op zullen voorbereiden.
Wanneer wij de aankondigingen goed op ons in laten werken, zijn ze
inderdaad beangstigend voor de mensen die niet naar de geboden van
JHWH leven, en zonder hoop op Hem in deze wereld leven.
Wij lezen over het ‘zwaard van JHWH’ o.a. het volgende:
1 Kronieken 21:12 Of drie jaren honger, of drie maanden verteerd te
worden voor het aangezicht uwer wederpartij, en dat het zwaard uwer
vijanden u achterhale; of drie dagen het zwaard van JHWH, dat is, de
pestilentie in het land, en een verdervenden engel van JHWH in al de
landpalen van Israel? Zo zie nu toe, wat antwoord ik Dien zal
wedergeven, Die mij gezonden heeft.
2 Kronieken 20:9 Indien over ons enig kwaad komt, het zwaard des
oordeels, of pestilentie, of honger, wij zullen voor dit huis, en voor Uw
aangezicht staan, dewijl Uw Naam in dit huis is; en wij zullen uit onze
benauwdheid tot U roepen, en Gij zult verhoren en verlossen.
Jesaja 34:6 Het zwaard van JHWH is vol van bloed, het is vet geworden
van smeer, van het bloed der lammeren en der bokken, van het smeer der
nieren van de rammen; want JHWH heeft een slachtoffer te Bozra, en een
grote slachting in het land der Edomieten.
Jeremia 12:12 Op alle hoge plaatsen in de woestijn zijn verstoorders
gekomen; want het zwaard van JHWH verteert van het ene einde des
lands tot aan het andere einde des lands; er is geen vrede voor enig vlees.
Jeremia 47:6 O wee, gij zwaard van JHWH! Hoe lang zult gij niet stil
houden? Vaar in uw schede, rust en wees stil!
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Over de ‘Dag van JHWH’ en het ‘Zwaard van JHWH’ is zéér veel te
zeggen, en met deze studie menen wij zeker niet dat het laatste hierover
gezegd zou zijn. Wij moeten ons beperken tot de hoofdlijnen en
kernzaken, en zelf kan de lezer dan verder een en ander uitwerken.
De ‘Dag van JHWH’ brengt ons bij de Profeten, waar de profeet Jesaja
ons toont dat JHWH slechts in de 'weg der gerichten' te verwachten is,
Jes.26:8-9. Jesaja geeft ons op een heel bijzondere wijze een totaaloverzicht van het heilsbestek van JHWH. Dat is als een draaiboek waarin
ons de op elkaar volgende gebeurtenissen stuk voor stuk worden belicht.
In 'vogelvlucht' zullen wij enige van deze kernzaken nader bezien, om
ons een totaalbeeld te vormen, van waaruit wij zelf verder kunnen denken
en onderzoeken.
In de profetie over de "Toekomende Dingen" staat de Dag van JHWH
centraal. Dat is de dag der oordelen. Laten wij eens zien wat er op die
bewuste dag zal plaatsvinden.
De Dag van JHWH:
Die dag is een dag van gerichten, van verwoestingen, Jes.22:5; Joel 1:15;
Zef. 1:14. Gebeurtenissen die zullen plaatsvinden:
Calamiteiten met de zon: duisternis, geen licht, Jes.9:1, 13:10, 24:23,
30:26,30, 60:2,19; Joel 2:31, 3:16; Zach.14:7; Amos 8:10.
Calamiteiten met de aarde: zware aardbevingen, aarde klapt om,
Jes.13:13, 24:19, 29:6; Zach 2:5, 14:7, een extra lange dag zal het zijn,
net als bij Jozua, en een extra lange nacht.
Calamiteiten met de grote steden: steden worden verwoest, en alle hoge
torens zullen vallen, Jes.1:7, 6:11, 17:9' 64:10; Ez.13:20; Micha 5:13.
Het overblijfsel wordt behouden, de 'dochter Sions', Jes.1:8, 4:3, 6:13,
7:22, 10:20, 11:11, 17:6, 24:13, 28:5, 41:14; Jer 31:7,37; Micha 5:7.
ZION is toevluchtsoord: Jes 2:3, 14:32, 29:16, 52:8; Joel 2:32, 3:16;
Micha 2:12; Zef.2:7; Zach.2:10, 8:3.
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De gevolgen van de calamiteiten zullen zijn :
tijdelijke honger en dorst, Jes.2:21. Er is echter wel bescherming, door
een wolk des daags, en een vuur des nachts, Jes.31:5, 66:15; Zach.10:11.
Het Verbond van de Eeuw(en) wordt vernietigd, dat is het menselijk
satanisch ingrijpen in de structuur der atomen, Jes.24:5; Ez.20:47, 30:16;
Daniel 8:13,14..21.
De benauwdheid van Jakob (Israels 12 stammen in het Westen) zal zeer
kort zijn, Jes.26:20.
De verzameling der 12 stammen Israëls in de verstrooiing, Jes.27:13,
35:8,9, 43:19, 51:11, 56:8, 57:15, 62:10; Zach.8:8, 10:10.
De verlossing van de 12 stammen in het Westen, Jes.45:7, 49:8, 59:20.
BABEL of het GROTE BABYLON gaat ten onder, Jes.47:1-9; Jer.50 en
51; Openb.16 tot 20.
Het nieuwe tijdperk begint, 70e Jubeljaar, Jes.61:1,2, 65:17; Ez.34:13,
39:25; Micha 4:1-4. 2016 is het 70e jubeljaar, Shemitahjaar.
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worden, Jer.50:28, 51:6,10, en er zijn dan geen krijgsgevangenen meer,
Jer.50:29.
Het centrum van het herstelde Zion is volkomen veilig, en is de Bestelde
Plaats, 2Sam.7:10, een Laagland, Holland, dat een Hoogland zal worden,
een Berg, Jes.2:2; Micha 4:1; Jes.11:9, 25:7, 56:7, 57:13, 66:20;
Ez.20:40, 40:2; Joel 2:1, 3:17; Obadja: 16.

Na alle verwoestingen die de aarde getroffen hebben, begint de
wederopbouw, allereerst van Zion, Jes.65:21; Jer.30:18, 31:3; Ez.28:26,
36:9. De vele vluchtelingen die uit Babel komen moeten geholpen

Ezechiël spreekt over Gog en Magog, de Russische horden, gedirigeerd
uit het Britse Gog en Magog bij Londen, want dáár zit de hoofdvorst van
dit machtige satansrijk, n.l. Rotschild.
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Dit alles vindt plaats in het "laatste der dagen", aan het einde van de
huidige eeuw, aion, tijdperk. Zion (Holland) is volkomen beveiligd door
JHWH vanuit de kosmos, en geen kwaad zal ons deren, gelijk Israel
oudtijds in Gosen niet in alle 10 plagen in Egypte deelde. Zion is
beveiligd tegen de hitte, vloed, regen ..... i.v.b.m. het omklappen der
aarde, de zonne-explosie, verdampen en condenseren van de oceanen.
Het heil op de Berg Zion lezen wij in Jes.25, en de verheven baan er naar
toe. Dit Zion ligt hoog in het Noorden, aan de rand van het vaste
continent, Ps.48; Zacharia.6:9. Er zal wel in ons land een grote
schoonmaak komen, zodat de zondaren eruit verbannen zullen worden,
en ook zij die hier niet thuishoren naar hun eigen landen terug moeten
keren..
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Als de Russen als onze bevrijders zich hier bevinden tijdens een laatste
aanval van de NATO-machthebbers op het Israël in het Westen (ons land
en volk) zal er een ongekend grote aardbeving komen, precies op
diezelfde dag!
Het wordt naar Openb.16:18 de allergrootste aardbeving aller tijden. Dit
is een kosmische ramp, gepaard gaande met grote hagelbuien en
hagelstenen van wel 80 kg door de voorbijgang van Nemesis of Gud.
Het is de dag van de wraak van JHWH over Edom!
Assur (omgekeerd is het Russa) zal een aanval doen op de NATO, dat
zich in het Westen bevindt. Er zal een zeer grote slachting plaatshebben,
wat wel een 'offermaal' wordt genoemd, of 'feestmaal'.
Het zal voor ons als dit komt wel eventjes benauwd zijn, Jes.29:2, maar
...... > > > op diezelfde dag komt óók onze definitieve verlossing! vers 6.
Het wordt een immens slachtveld, waar niet eens tijd zal zijn om op korte
termijn alle lijken te begraven, Ez.39:12.

De gehele kosmos is in rep en roer, en het 'zwaard van JHWH' zal op
Edom vallen, het is de dag van JHWH, 2Petr.3:10; Jes.30:25, 65:2.
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Over dit zwaard van JHWH zullen wij het straks nog hebben.
JHWH richt een offerfeest voor Zich aan n het land Bozra, een grote
slachting in het land Edom, vanwege de wraak, Jes.34:6-17.
Edom is gedeeltelijk de huidige Joodse staat (overwegend Khazaren, van
Kain, die met Edom samenwerkt). Edom = rood. Het is het rijk van de
Rothschild (rode schilden), met hun hoofdkwartier in Londen, Parijs en
andere grote wereldsteden.
JHWH zal Zelf afrekenen met deze Edom-machten via kosmische
interventie, met catastrofen zoals nog nooit gezien, Jes.63:1-6 ....... tot
verlossing voor Zijn volk.

Het ‘zwaard’ van JHWH
Wanneer wij de profetie lezen en bestuderen, komen veel zaken ons
onwaarschijnlijk voor, en dat is omdat wij niet wisten wat er mee bedoeld
werd. Wij moeten goede achtergrondinformatie hebben om de profetie te
verstaan.
Vele zaken worden wel in de Schrift genoemd, maar dikwijls zo
summier, en haast als vanzelfsprekend, zonder nadere uitleg. Toch blijkt
dat onze kennis dikwijls nog veel te oppervlakkig is om de Schrift goed
te verstaan. Wij hebben daarom ook kennis nodig van de geschiedenis,
van de kosmos en van de astronomie.
Wanneer wij in Habakuk lezen :
hoofdstuk 3: Elohim (de goden van Edom, de Anunnaki’s op Nibiru)
komt van Theman, maar de Heilige (JHWH en zijn planeet het Nieuwe
Jeruzalem) van de berg Paran. Wat wordt er dan bedoeld? .......?????
Jesaja wist het, en bad in hfst.64 om de komst van die 12e planeet n.l. :
Och dat Gij de hemelen scheurdet. dat Gij nederkwaamt (in de meest
letterlijke zin). JHWH komt samen met de 12e planeet (deze wordt ook
wel Planet X genoemd, en heeft nog meer namen) vanuit het hemelruim,
en dan is het alsof de hemel opengescheurd wordt. De gevolgen daarvan
zijn : dat daardoor de bergen voor Uw aangezicht vervloten. Vers 3: toen
Gij vreselijke dingen deedt, die wij niet verwachtten. Gij kwaamt neder.
etc.
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Wanneer wij de Schrift en de Profetie in het licht van deze kennis
aangaande de komst van Nemesis (de 12e planeet) lezen, worden ons
zeer vele schriftgedeelten ineens duidelijk!
Nemesis heet de godin met de blinddoek en het zwaard. Zij is symbool
van de gerechtigheid. Met haar weegschaal vereffent zij, en brengt zij
alles in balans. Zij kent geen aanziens des persoons; zij heeft geen
vooroordeel. Het handelen van Nemesis is gericht op herstel. Haar
zwaard is tweesnijdend, corrigerend én belonend. In een wereld van
tegenstellingen is immers correctie nodig, alsmede beloning, zodat de
factor herstel daar zichtbaar werkt. Nemesis is alzo het tweesnijdend
zwaard van JHWH. Dit brengt balans, corrigeert en herstelt!
Lees over dit 'zwaard van JHWH' eens Jes.31:8, waardoor Assur zal
vallen. En Jer.14:12; Ez.38:21; Ps.29 de Stem van JHWH; Ps.46:3 als de
aarde van plaats verandert; Ps.50:2 uit Zion verschijnt JHWH blinkende;
en verder Ps.65:9-14, 76:3-10, 68:8-9, 77:16-20, 96:13, 97:1-6, 98:3-9.
Het is de nederlating Zijns arms, zoals in Jes.30:30 beschreven is,
gepaard gaande met vuur, hagel, straling en vloed.
Lees het eens: ..............> > > Ziet de Naam van JHWH komt van
verre (uit de hemelse gewesten, letterlijk, groot geluid gevend, wat op de
bazuin gelijkt als Jahoewa).
30:25: dit is de dag der grote slachting, als de torens zullen vallen, door
de grote aardbeving (geen hoge toren, zoals men zo gaarne
wolkenkrabbers bouwt, en torens van 100 tot 600 mtr hoog, zal overeind
blijven). vers 26. In Saoedi Arabië wil men zelfs een toren van 1 km hoog
bouwen. De maan zal tijdelijk zo helder worden als de zon, en de zon
zevenmaal helderder. Dan zal JHWH de breuk Zijns volks genezen, vers
28. Zijn toorn brandt, Zijn adem is als een overlopende beek. Zijn tong
als een verterend vuur.. vers 31. Door die stem (dat geluid Jahoewa) zal
Assur te morzel worden geslagen. vers 32. Het zwaard van JHWH wordt
hier een gegrondveste staf genoemd. De Adem van JHWH zal Assur
aansteken als een zwavelstroom. De zon is aan het uitsterven, opbranden
en zal dan geen aantrekkingskracht voldoende meer overhouden om de
planeten in een baan om haar te laten draaien. Dan zullen de krachten der
hemelen wankelen!

Dit wijst toch duidelijk op zeer wezenlijke zaken, en dingen die niet zijn
te vergeestelijken!
Neem nu wat Habakuk zegt in hfst.3:
Elohim (de oude goden, de Anunnaki) komt van Theman, de Heilige (dat
is JHWH) van de berg Paran. Dit is de aankomstroute van de 12e planeet,
waar Edom het eerst de volle lading krijgt. Edom heeft het oude Kanaän
ingepikt, onder de vlag van Juda, als zijnde 'Joden'.
Over de Sinai ligt de aankomstroute.
Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen.
vers4. Daar was een glans des lichts, met grote kracht en sterkte. Het
Nieuwe Jerusalem, komt gelijktijdig met de 12e planeet, en is een
Lichtstad, schijnend van Oost naar West, Astrapè in het Grieks.
vers 5: voor Zijn aangezicht ging de pestilentie en de vurige kool ging
voor Zijn voeten henen. Tijdens de aankomst van de 12e planeet komt
deze achter Venus vandaan, neemt zwavelwolken mee, en trekt de
vulkanische gordel open (de Ring van Vuur) die rond de Stille Oceaan
ligt, en gaat via de Himalaya verder. Dit is als vurige kolen en verwekt
pestilentie. Voor sinkholes en aardscheuren zie:
www.youtube.com/watch?v=TLUgEXI9RYI
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vers 6: waar de 12e planeet overkomt doet hij de aarde beven, en jaagt de
wolken uiteen. De eeuwenoude bergen (Rocky Mountains) zakken weg.
vers 11: Zon en maan blijven in hun woontent, want Uw vliegende pijlen
zorgen voor verlichting. Veel bliksem en straling zal er te zien zijn,
vanwege magnetische wrijvingen en ontladingen.
vers12: verbolgen schreedt Gij over de aarde. Dat is de aankomstroute
vers 13: want Gij trekt uit tot redding voor Uw volk, tot verlossing van
Uw Gezalfde (voor Israel in het Westen, als Assur een aanval op ons doet,
en Gad met benden aangevallen wordt)
vers 16: rustig wacht Habakuk die dag af, een dag van ontreddering.
Vreest niet o Zion, zegt Zefanja, laat Uw handen niet slap worden. JHWH
Uw God is in het midden van U, een Held die verlossen zal!.
Venus heeft zwavelwolken en kooldioxyde. Oudtijds werd Venus
'Phosphorus' genoemd, d.w.z. de Lichtende (de Morgenster).
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zien? Of is dit wellicht het signaal dat de allerlaatste fase van de eindtijd
inderdaad aangebroken zal zijn, en de 'vrouw' 1260 dagen (3,5 jaar) lang
naar de woestijn zal vluchten?
Bedenk hierbij dat ook de in Openbaringen genoemde veelkoppige draak
(12:3) bij de vrouw aan de hemel aanwezig zal zijn! Het sterrenbeeld
Hydra -in de Griekse mythologie de veelkoppige slang of een draakachtig
monster- bevindt zich op dat moment rechts van de vrouw, wachtend om
het 'kind' (Venus) te 'verslinden'. En onder de vrouw bevindt zich het
sterrenbeeld Serpens Caput - de Kop van de Slang, in de Bijbel net als
de draak een referentie naar de duivel, Satan. Daarnaast bestaat het
sterrenbeeld Hydra uit 17 sterren, oftewel de '7 koppen en 10 horens' die
de draak in Openbaring 12:3 heeft. (2)
Er bestaat ook een letterlijk sterrenbeeld 'Draak' (Draco), dat zich op dat
moment op het hoogste punt aan de sterrenhemel bevindt.
http://xandernieuws.punt.nl/?id=636527&r=1&tbl_archief=&

Openbaringen 12
Het beeld uit Openbaringen 12, hieronder een citaat uit Xander-nieuws:
Sterrenstand Openbaringen 12
Op de laatste van deze 3 dagen, 29 september 2011, vond er een unieke
samenstand van sterren en planeten plaats die exact overeenkomt met een
beschrijving in Openbaringen 12: 'En er werd een groot teken in de hemel
gezien: een vrouw, met de zon bekleed,met de maan onder haar voeten
een een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en
schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.'
Eind september was het sterrenbeeld Maagd (Virgo), de 'vrouw' aan de
hemel, inderdaad 'bekleed' met de zon, de maan onder haar voeten
hebben en Elenin (met staart) als 'krans' (diadeem) dragen, met 12 sterren
op haar hoofd. Bovendien zal de planeet Venus, de heldere 'Morgenster'
(in de Bijbel één van de benamingen van Jezus Christus, zie Opb.22:16),
zich 'uit' haar schoot bewegen en als het ware 'geboren' worden.
Is het enkel toeval dat zon, maan en sterren, door God aan de hemel tot
'tekenen' voor de mensheid gesteld, eind september 2011 voor het eerst
in de geschiedenis precies de door Johannes geziene samenstand laten
11

Venus
Destijds zijn Sodom en Gomorra ook door dit zwavel van Venus
verwoest, en nu zal het wederom gebruikt worden.
JHWH zal in de eindtijd weer zwavel gebruiken om de vijandige
legermachten van Gog en Magog (Rusland en de Nato) te vernietigen.
Lees daarover Ps.11:6 en Jes.30:33.
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Edom (de staat Israel) zal het eerste de volle lading krijgen, te lezen in
Jes.34:9: "Zijn beken worden in pek veranderd, zijn grond in zwavel, zijn
land in brandend pek"
Ez.38:22: Dan zal IK Gog en Magog vonnissen met pest en bloed, met
een alles wegspoelende regen; hagel, vuur en zwavel stort IK op hem
neer, en de volken die met hem zijn.
Bij 500 graden Celsius kleurt zwavel rood. De maan zal rood worden als
de Venus-zwavelwolken daaraan voorbij trekken. Deze wolken zullen
ons Israel in het Westen tot bescherming dienen, zoals Israel in Gosen.
Zie Jes.4:5: een rook des daags tot bescherming, en een vuur des nachts.

Gaan wij even terug in de geschiedenis om gegevens van de 12e planeet
op te zoeken.
Vandaag de dag speuren wetenschappers en geleerden heel serieus naar
deze 10e (eigenlijk 12e) planeet. Deze planeet is de woonplaats van de
Anunnaki’s, de aliens of buitenaardsen. Men weet dat hij er is, men heeft
hem reeds gezien. In januarie 2016 hebben wetenschappers definitief de
aanwezigheid ervan vastgesteld. Zij verwachten de gevolgen ervan in
april 2016 voor de aarde. Hij komt voor de meeste mensen als een dief in
de nacht. Het is in feite niet de 10e maar 12e planeet. Het decimale stelsel
komt uit Babylon, en is door Napoleon weer ingevoerd. Het 12-tallig
stelsel is van JHWH. Wij tellen ook nog steeds van één tot twaalf, en
daarná gaan wij drie + tien= dertien, en vier + tien = veertien, etc-. tellen.
De hemellichamen, naar Openb.11:16 zijn 2 x 12 (de ouderlingen) 12
oudsten zijn de 12 oude sterrenbeelden van de Dierenriem, en de andere
12 zijn de 12 planeten :

1. Zon, 2. Mercurius, 3. Venus, 4. Aarde, 5. Maan, 6. Mars, 7. Jupiter, 8.
Saturnus, 9. Uranus, 10. Neptunus, 11. Pluto, 12. Nemesis.
13
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Nemesis is de leidinggevende planeet, en weegt zwaarder en ongeveer 3x
groter dan de aarde. De baan van Nemesis ligt ver buiten Pluto, in de
duisternis, aan het einde des hemels.
Jes.13:5 spreekt hiervan. Onze aarde is een waterplaneet, met een
soortelijk gewicht van 4, en er zijn gasplaneten, zoals de zon, met een s.g.
van 1.
Een andere begeleidplaneet van Nemesis is in botsing geweest met onze
aarde, vanuit zuidelijke richting (het gat in de zuidpool) en kwam er
noordelijk weer uit, (de Noordpool). Toen deze planeet zich dwars door
de aarde boorde, barstte de aarde uit elkaar en raakten de continenten op
drift, en zo kwam Amerika los van Europa en Afrika. Het water van de
aarde verdween in de gaten en bevroor, zodat er scheiding kwam tussen
land en water.
Volgens oude Babylonische verhalen op kleitabletten liet Nemesis
zaadjes achter op de aarde, alsmede andere levensvormen. Het blijkt dat
alle levensvormen op onze aarde nagenoeg allemaal dezelfde genetische
code bezitten. De aarde bezat wel water en aarde, maar geen molybdeen,
en dat is nodig voor leven. Nemesis bezat wel molybdeen, en liet dit
achter op aarde, waardoor leven mogelijk werd. De aarde bezat wel
chroom en nikkel, maar dat is onvoldoende voor ons leven.
In Gen.1:11 staat ook niet dat de planten,etc- geschapen werden, maar
dat zij uit de aarde voortsproten, via zaden, van Nemesis afkomstig.
De omlooptijd van Nemesis is geen miljoenen jaren, zoals men het volk
wijsmaakt, maar is 1 Sjar, dat is 3600 jaren Sommigen stellen dat sitchin
een nul teveel heeft geplaatst, dus een omloop van ongeveer 360 jaren.
Dat is wel aannemelijker..
Omstreeks 8800 v.Chr. was Nemesis er en zij zorgde voor de ondergang
van Atlantis. Omstreeks 5200 v.Chr. zorgde Nemesis voor de zondvloed,
en omstreeks 1600 v.Chr. zorgde Nemesis voor de 10 plagen in Egypte
en exodus.
Bij Nemesis hoorde een satelliet van JHWH, n.l. de blinkende morgenster
(het Nieuwe hemelse Jeruzalem), en niet Venus, die weliswaar
Morgenster én Avondster is, waarop het leven zou zijn ontstaan. Lucifer
trachtte deze satelliet te veroveren, maar botste tenslotte met een andere
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begeleidplaneet van Nemesis planeet op de aarde, en is daar gebleven met
de zijnen, zie Jes.14; Ez.28 en Luk.10:18.

Nemesis of de 12e planeet, en het Nieuwe Jeruzalem zijn omstreeks einde
van het jaar 2011 terug te verwachten. Het meest waarschijnlijk zal dan
de grote confrontatie
plaatsvinden, zie de berekening van de
Hooggraadvrijmetselaars op kabbalistische grondslag, via het getal 111,
en dat steeds vermenigvuldigd met 1, 2, 3, 4,etc. 1998 = 18 x 111 + 13.
Ook zal dan de 9e golf van de Maya kalender compleet zijn.
Dan zal het zwaard van JHWH uit de hemel nederdalen. JHWH komt van
de einde des hemels met Zijn legers, Jes.13:5,9,12, 2:19-22 en Zijn
zwaard zal op Edom vallen, Jes.34:5; Zef.1:18. De aankomstroute ligt via
de Beeringstraat, waar er een onderaardse tunnel ligt tussen Alaska en
Siberië, waar de illuminati in zullen kruipen om Nemesis te
verwelkomen. Vandaar trekt Nemesis naar de Sinaï.
Dan zal de aarde uit haar baan worden gestoten voor de laatste keer, want
nog éénmaal zullen hemel en aarde worden bewogen, Hag.2:7. Wij gaan
zo goed als zeker van onze huidige zon weg, want deze staat op uitbarsten
en inklappen, zie wetenschappelijke berichten op Internet. Wij zullen dan
een andere baan krijgen, rond de begeleidplaneet van de 12e planeet, nl..
het Nieuwe hemelse Jeruzalem, wat de vorm heeft van een dodecaëder,
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onze aarde, Hag.1:14, 2:1. De Bijbelse 6e maand is augustus, daar
september de 7e maand is (sept = 7) en oktober is de 8e maand (octa = 8)
en november is de 9e maand (novum = 9) en december is de 10e maand
(decem = 10).
Dan krijgt de aarde op de 21e van de 7e (september) maand z'n vaste
standplaats, Hag.2:2,7. De zegen komt pas voor het volk vanaf de 24e der
9e maand (ongeveer in onze Novembermaand) Hag.2:11-20.
Dit alles valt in een najaar volgens Haggaï, als de feesten van JHWH
beginnen en eindigen. Het Bazuinfeest (Yom Teroea) is het begin, dat is
volgens de juiste berekening van het Sjilogenootschap op 11 september
2011 (de rabbijnse joden hebben een andere telling).
Tijdens de 10 plagen in Egypte kwam er een groot geluid als van een
bazuin uit de aarde, toen het "donderde", want eigenlijk staat hier in de
grondtaal "groot geluid geven", zoals bij de Krakatau uitbarsting een
groot geluid was te horen, wel 10.000 km verder. Dit geluid was ook op
de Sinai te horen, als het geluid van een bazuin n.l. Jahoewa, zijnde dé
heilige Naam.

Er is opzettelijke volksmisleiding, want men zegt dat Nemesis een
omloop heeft van miljoenen jaren, doch dat zijn leugens. Nee, men weet
dat binnenkort Nemesis weer terug zal komen! De illuminati en hun
medewerkers gaan dan in hun onderaardse steden, die zij reeds lang klaar
hebben. Kijk op Internet naar Mount Pony, Mount Weather, etc., om deze
onderaardse schuilsteden te zien. Met grote nucleaire boormachines zijn
onderaardse gangenstelsels aangebracht, met spoorlijnen, etc.
Jes.30:18 JHWH is een God des gerichts, en welgelukzalig zijn die allen,
die Hem verwachten!
Voor ons geldt, als wij al deze dingen weten, en de tekenen krijgen te
zien, ........ onze hoofden omhoog te heffen, wetend dat onze verlossing
alsdan nabij is, voor de deur!

Openb.21:22-23.
In een bepaald jaar (dat zal volgens de Maya’s vanaf 2011 zijn), op de
24e der 6e maand komt de stad van JHWH in het zwaartekrachtveld van

Bewijzen:
Nasa/Government document

15

16

De komst van het Zwaard van JHWH
No.588
Ik heb hier een NASA- regeringsdocument waaruit blijkt dat de
dwergster
echt
bestaat.het
document:
http://www.nasa.gov/mission_pages/WISE/news/wise20110218.html

Breaking nieuws bericht: Russische leider bevestigd tegen paus dat de
planeet in 2012 ariveert:
http://www.eutimes.net/2011/02/russian-leader-confirms-to-pope-newplanet-arrival-in-2012/
De NASA is gestopt met het ruimtevaartprogramma, en waarom? Zonder
enige reden. Ook zouden de observatoria op non-actief staan. Wij weten
niet wat het grootste observatorium ter wereld, wat in Chili staat en van
het Vaticaan is, allemaal waargenomen heeft, en wat zij ermee doen. Er
zijn verschillende Rooms Katholieken die over de komende driedaagse
duisternis op Internet hebben geschreven. De komst van Nemesis kan
voor drie dagen of voor langere tijd duisternis veroorzaken, wanneer zij
voor de zon heengaan. Dat is in het verleden wel meerdere malen
gebeurd. In Ede en omgeving is bekend dat de zon enkele weken
wegbleef, en de mensen dachten dat de wereld zou vergaan. Toen de zon
terugkeerde ging men feestvieren, want toen keerde de week weer terug.
De feesten werden o.a. te Wekerom (waar de week weer om keerde)
gehouden. Zie onze brochure 571. Wanneer wij de profeet Joël lezen zal
het meerdere malen duister worden. De 72 urige duisternis heeft met de
komende poleshift te maken.
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Nemesis trekt via zijn magnetisch veld deze meteorieten uit de
astroïdengordel weg en werpt ze op de aarde, of op de maan.
Nemesis heeft een aan de aarde en andere planeten tegengestelde gang
of baan, en brengt daardoor zo'n spektakel teweeg. Nemesis komt in
tegengestelde richting langs onze planeten, en dan krijgt men contragravitetiekrachten en magnetische veldwrijvingen die op de rotatie der
planeten grote invloed hebben.
De gevolgen van de aankomst der 12e planeet worden het eerst in het
aardse Jeruzalem gemerkt, en daar moet men dan ook beslist niet zijn,
want ......Jes.25:29 ... in de stad die naar Mijn Naam genoemd is .....
begin Ik te plagen, en het zwaard over álle inwoners der aarde te brengen'
. Vers 30. : JHWH zal brullen uit de hoogte!
De verslagenen zullen van het ene einde tot het andere einde van de aarde
liggen.
Marduk landde altijd vanuit het Oosten via de Golf, richting Sippur in
Babylon. Vanuit deze hoek zullen de brokstukken en hagelstenen vallen
op het Midden- Oosten.
Als wij Ez.38:22; Ps.18:3; Jes.28:17; Openb.8:7, 11:9, 16:21 lezen,
spreken deze over grote hagelstenen en vurige kolen (meteorieten), en
zelfs een grote berg (meteoriet) viel brandend in zee (misschien wel
Eros), waardoor de put des afgronds ontstaan zal.
Het meest gunstigste moment voor Nemesis om ons zonnestelsel binnen
te komen is als er conjuncties zijn, waardoor hij afgeremd wordt, zodat
de zwaartekrachtreacties niet voor een totale chaos zorgen.
Bij Jupiter is het het beste om binnen te komen, want dat is een grote
planeet, en daar krijgt Nemesis een soort zweepslag-effect. Er zijn
waarnemingen dat er een wolk bij Jupiter aanwezig is, en men weet niet
wat er in die wolk zit.

Kosmische Interventie te verwachten vanaf het jaar 2011 tot 2017
Tussen Mars en Jupiter bevindt zich de zgn 'Astroïdengordel', dit is een
grote hoeveelheid brokstukken van allerlei grootte, en Eros is er daar
één van.. Deze astroïdengordel is ontstaan doordat Nemesis tegen de
planeet Tiamat aanbotste en deze in stukken uit elkaar spatte.
Volgens de wet van (Titius) Bode behoren er 10 (12) planeten te zijn,
die elk op een evenredige afstand van elkaar staan.
Nemesis zal binnenkort terugkomen vanuit het sterrenbeeld de Leeuw
en Orion, zie Jes.31:4; Hos.11:10, Nemesis zorgde tijdens de intocht in
Kanaän voor een enorme meteorieten-regen op de vijandige legers.

Nemesis is het "Hemelse Houston der Anunnaki’s", en daar weet men
wel wat men doet om binnen te komen in ons zonnestelsel, zonder al te
veel opschudding. Wel zal de aankomst heel wat voeten in de 'aarde'
hebben, letterlijk en figuurlijk. Jes.24 zegt ons dat de aarde zal gaan
waggelen als een dronken man, en omklapt, om meegezogen te worden
achter Nemesis aan.
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Ook de wereldleiders, Illuminati en Hooggraadvrijmetselaars weten dit,
en willen de aarde uit haar baan wippen en richting Saturnus sturen d.m.v.
CERN, die op 19 april 2016 tot 1 mei (tijdens het Beltane-feest) op volle
kracht gaat draaien.. Hun Merovinger-pyramide is op de One Dollarnote
te zien, en heeft een basishoek van 51 graden, 51 minuten en 51 seconden,
wat via de diameter een cirkel geeft van 390, dat is een jaar van 12 x 30
dagen = 360 + een 13e maand er bij, dat is 360 + 30 = 390 dagen. Zij
werken altijd met hun getal: dertien!
Om de aarde uit haar baan te wippen, heeft men reeds vele atoomproeven
genomen (F.Boske,p176, Schepping nog niet ten einde).
In Matth. 24 lezen wij van het grote licht (Astrapè) dat van Oost naar
West zal schijnen, 24:27. Dat kan momenteel alléén van de zon gezegd
worden. Er komt dus een licht dat superieur aan onze zon is, uit het
Oosten, en dat is de aankomst van de 12e planeet, de parousia
(tegenwoordigheid van JHWH in het Nieuwe Jeruzalem).
Dan gaat Dan.9:26 in vervulling, 10 tijden van 360jr = 3600 jaar, is 1
Sjar, de omlooptijd van Nemesis, en in het kielzog ervan het Nieuwe
Jeruzalem. Dan zal JHWH als koning heersen en Zijn knecht David op
aarde. Het Nieuwe hemelse Jeruzalem is als stad nu voortaan onze
nieuwe zon, de 'Zon der Gerechtigheid' naar Mal.4:2, waarin JHWH zelf
woont, en onder de vleugels van die stad, dat is het stralingsgebied, is
genezing!
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Nemesis wordt in de Bijbel genoemd : oiketerion = first estate, de
engelen die hun eerste woonplaats verlieten, Judas vers 6. Zie Strongs
3588/4012. Oiketes = buitenaardse planeet (domestic).
Wij hebben het grote voorrecht te mogen leven in het tijdperk dat deze
dingen vlak voor de deur staan, en daarom mogen wij elkaar wel
opwekken onberispelijk te zijn, te waken en te bidden, want het juiste uur
weten wij niet. Dat het nabij is, is zo zeker als één en één twee is, en zo
zeker als JHWH leeft!

Babylons val is definitief. Babylon is de Poort van Elohim (de Anunnakigoden), zij wedijveren met hun planeet Nemesis met het Nieuwe hemelse
Jeruzalem, doch zij zullen vallen met hun stelsels.
Het financiële stelsel van geld, rente, papiergeld, elektronisch geld, zal
volledig instorten. Het handelsstelsel zal instorten, en het
maatschappelijk stelsel daarbij, en ook het religieuze stelsel zal
verdwijnen. Alle aardse koninkrijken zullen vermaald worden, zie Daniël
2. Alle dingen worden nieuw. Onze heilzon is aan het dagen. Wij zien uit
naar deze ‘steen’ die zonder handen afgehouwen is (niet het werk van
mensen, maar van JHWH) die alle koninkrijken der aarde vermaalt, en
Sion veilig stelt!

Delen uit het Oude Testament waar het gaat over het ‘zwaard van JHWH’
en andere begrippen die wij besproken hebben laten wij hierna volgen:
Ezechiël 21:1 en van jhwh woord geschiedde tot mij, zeggende:
2 mensenkind! zet uw aangezicht tegen jeruzalem, en drup tegen de
heiligdommen, en profeteer tegen het land van israel;
3 en zeg tot het land van israel: alzo zegt jhwh: ziet, ik wil aan u, en ik
zal mijn zwaard uit zijn schede trekken; en ik zal van u uitroeien den
rechtvaardige en den goddeloze.
4 omdat ik dan van u uitroeien zal den rechtvaardige en den goddeloze,
daarom zal mijn zwaard uit zijn schede uitgaan tegen alle vlees, van het
zuiden tot het noorden.
5 en alle vlees zal weten, dat ik, jhwh, mijn zwaard uit zijn schede
getrokken heb; het zal niet meer wederkeren.

19

20

De komst van het Zwaard van JHWH
No.588
6 maar gij, mensenkind, zucht; zucht voor hun ogen met verbreking der
lenden en met bitterheid.
7 en het zal geschieden, als zij tot u zeggen zullen: waarom zucht gij, dat
gij zeggen zult: om het gerucht, want het komt! en alle hart zal
versmelten, en alle handen zullen verslappen, en alle geest zal inkrimpen,
en alle knieen als water henenvlieten; ziet, het komt, en het zal
geschieden, spreekt jhwh.
8 wederom geschiedde van Jhwh woord tot mij, zeggende:
9 mensenkind, profeteer en zeg: alzo zegt jhwh: zeg: het zwaard, het
zwaard is gescherpt, en ook geveegd.
10 het is gescherpt, opdat het een slachting slachte; het is geveegd, opdat
het een glinster hebbe; of wij dan zullen vrolijk zijn? het is de roede mijns
zoons, die alle hout versmaadt.
11 en hij heeft hetzelve te vegen gegeven, opdat men het met de hand
handelen zou; dat zwaard is gescherpt, en dat is geveegd, om hetzelve in
de hand des doodslagers te geven.
12 schreeuw en huil, o mensenkind, want hetzelve zal zijn tegen mijn
volk, het zal zijn tegen al de vorsten van israel; verschrikkingen zullen
vanwege het zwaard bij mijn volk zijn; daarom klop op de heup.
13 als er beproeving was, wat was het toen? Zou er dan ook geen
versmadende roede zijn, spreekt jhwh.
14 daarom gij, mensenkind, profeteer, en sla hand tegen hand; want het
zwaard zal verdubbeld worden ten derden male, het is het zwaard
dergenen, die verslagen zullen worden; het is het zwaard der groten, die
verslagen zullen worden, dat tot hen in de binnenste kameren indringen
zal.
15 ik heb de punt des zwaards gezet tegen al hun poorten, opdat het hart
versmelte, en de aanstoten vermenigvuldigen; ach, het is toegemaakt,
opdat het glinstere, het is ingewonden om te slachten.
16 houd u bijeen, o zwaard! keer u rechtsom, schik u, keer u linksom,
waarhenen uw aangezicht gesteld is.
17 en ik zelf zal ook mijn hand tegen mijn hand slaan, en mijn
grimmigheid doen rusten; ik, jhwh, heb het gesproken.
18 wederom geschiedde van jhwh woord tot mij, zeggende:
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19 gij nu, mensenkind, stel u twee wegen voor, waardoor het zwaard des
konings van babel komt; uit een land zullen zij beide voortkomen; en kies
een zijde, kies ze aan het hoofd van den weg der stad.
20 gij zult een weg voorstellen, waardoor het zwaard inkomen zal tegen
rabba der kinderen ammons, of tegen juda, tot de vaste stad jeruzalem.
21 want de koning van babel zal aan de wegscheiding staan, aan het
hoofd van de twee wegen, om waarzegging te gebruiken; hij zal zijn
pijlen slijpen; hij zal de terafim vragen, hij zal de lever bezien.
22 de waarzegging zal aan zijn rechterhand zijn op jeruzalem, om
hoofdmannen te stellen, om den mond te openen in het doodslaan, om de
stem op te heffen met gejuich, om stormrammen te stellen tegen de
poorten, om sterkten op te werpen, om bolwerken te bouwen.
23 dit zal hun in hun ogen als een ijdel waarzeggen zijn, omdat zij met
eden beedigd zijn onder hen; maar hij zal der ongerechtigheid gedenken,
opdat zij gegrepen worden.
24 daarom zegt jhwh alzo: omdat gijlieden uwer ongerechtigheid doet
gedenken, doordien uw overtredingen ontdekt worden, zodat uw zonden
gezien worden in al uw handelingen; omdat uwer gedacht wordt, zult gij
met de hand gegrepen worden.
25 en gij, o onheilig, goddeloos vorst van israel, wiens dag komen zal,
ten tijde der uiterste ongerechtigheid;
26 alzo zegt jhwh: doe dien hoed weg, en hef dien kroon af, deze zal
dezelfde niet wezen; ik zal verhogen dien, die nederig is, en vernederen
dien, die hoog is.
27 ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen; ja, zij zal
niet zijn, totdat hij kome, die daartoe recht heeft, en dien ik geven zal.
28 en gij, mensenkind, profeteer en zeg: alzo zegt jhwh, van de kinderen
ammons, en van hun smading; zo zeg: het zwaard, het zwaard is
uitgetrokken, het is ter slachting geveegd om te verdoen, om te glinsteren;
29 terwijl zij u ijdelheid zien, terwijl zij u leugen voorzeggen, om u op
de halzen te stellen dergenen, die van de goddelozen verslagen zijn,
welker dag gekomen was ten tijde der uiterste ongerechtigheid.
30 keer uw zwaard weder in zijn schede! In de plaats, waar gij geschapen
zijt, in het land uwer woningen zal ik u richten.
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31 en ik zal over u mijn gramschap uitgieten, ik zal tegen u door het vuur
mijner verbolgenheid blazen; en ik zal u overgeven in de hand van
brandende mensen, smeders des verderfs.
32 het vuur zult gij tot spijze zijn, uw bloed zal zijn in het midden des
lands; uwer zal niet gedacht worden; want ik, jhwh, heb het gesproken.

Deuteronomium 32:42 ik zal mijn pijlen dronken maken van bloed, en
mijn zwaard zal vlees eten; van het bloed des verslagenen en des
gevangenen, van het hoofd af zullen er wraken des vijands zijn.
Sefanja 2:12 ook gij, moren! zult de verslagenen van mijn zwaard zijn.

Zie ook waar het gaat in het Oude Testament over de ‘wolk en duisternis’,
en de zon die verduisterd wordt, en de maan schaamrood. Het gaat om de
‘nederlating van JHWH’s arm’,
Sefanja 1:15 Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn; een dag der
benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een
dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke
donkerheid;
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BEAST 666 SYSTEM - See more at:
http://kevbakershow.com/cern-black-goofreaky65/#sthash.3C4RwdNd.dpuf

Joël 2:2 Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en
dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot
en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet
meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten.
Jeremia 13:16 Geeft eer JHWH, uw God, eer dat Hij het duister maakt,
en eer uw voeten zich stoten aan de schemerende bergen; dat gij naar licht
wacht, en Hij datzelve tot een schaduw des doods stelle, en tot een
donkerheid zette.
Ezechiël 34:12 Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten dage als hij in
het midden zijner verspreide schapen is, alzo zal Ik Mijn schapen
opzoeken; en Ik zal ze redden uit al de plaatsen, waarhenen zij verstrooid
zijn, ten dage der wolke en der donkerheid.
Amos 5:20 Zal dan niet van JHWH dag duisternis zijn, en geen licht? En
donkerheid, zodat er geen glans aan zij?
Jesaja 24:23 En de maan zal schaamrood worden, en de zon zal
beschaamd worden, als JHWH der heirscharen regeren zal op den berg
Sion en te Jeruzalem, en voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn.
Jesaja 30:30 En JHWH zal Zijn heerlijke stem doen horen, en de
nederlating Zijns arms doen zien, met grimmigheid van toorn, en een
vlam van verterend vuur, stralen, en een vloed, en hagelstenen.
Jesaja 10:22 Want ofschoon uw volk, o Israel! is gelijk het zand der zee,
zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren; de verdelging is
vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid.
Jesaja 10:23 Want een verdelging, die vastelijk besloten is, zal JHWH
der heirscharen doen in het midden dezes gansen lands.
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Jesaja 28:22 Nu dan, drijft den spot niet, opdat uw banden niet vaster
gemaakt worden; want ik heb van JHWH der heirscharen gehoord een
verdelging, ja, een, die vast besloten is over het ganse land.
Jesaja 5:30 En zij zullen tegen hetzelve te dien dage bruisen, als het
bruisen der zee. Dan zal men de aarde aanzien, maar ziet, er zal duisternis
en benauwdheid zijn, en het licht zal verduisterd worden in hun
verwoestingen.
Jesaja 9:1 (8-23) Maar het land, dat beangstigd was, zal niet gans
verduisterd worden; gelijk als Hij het in den eersten tijd verachtelijk
gemaakt heeft, naar het land van Zebulon aan, en naar het land van
Nafthali aan, alzo heeft Hij het in het laatste heerlijk gemaakt, naar den
weg zeewaarts aan gelegen over de Jordaan, aan Galilea der heidenen.
Jesaja 9:19 (9-18) Vanwege de verbolgenheid van JHWH der
heirscharen, zal het land verduisterd worden; en het volk zal zijn als een
voedsel des vuurs: de een zal den ander niet verschonen.
Jesaja 13:10 Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar
licht niet laten lichten; de zon zal verduisterd worden, wanneer zij zal
opgaan, en de maan zal haar licht niet laten schijnen.

Nog iets over de aankomstroute:
Ezechiël 25:13 Daarom, alzo zegt JHWH: Ik zal ook Mijn hand
uitstrekken tegen Edom, en Ik zal mens en beest uit haar uitroeien; en zal
haar tot een woestheid stellen van Theman af; en zij zullen tot Dedan toe
door het zwaard vallen.
Habakuk 3:3 God kwam van Theman, en de Heilige van den berg Paran.
Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen, en het aardrijk was vol van
Zijn lof.
Dan zullen wij het uitzingen, zoals in de berijmde psalmen staat Psalm
68:1: De Heer (JHWH) zal opstaan tot den strijd. Hij zal Zijn haters wijd
en zijd; verjaagd verstrooid doen zuchten. Hoe trots Zijn vijand wezen
moog. Hij zal voor Zijn ontzagg’lijk oog, al sidderende vluchten. Gij zult
hen daar Gín glans verschijnt, als rook en damp die ras verdwijnt.
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Verdrijven en doen dolen. ‘t Godd’loze volk wordt haast tot as. ‘t Zal
voor Uw oog vergaan als was. Dat smelt voor gloênde kolen!

Weest er op voorbereid! Veel mensen zullen de schrik van hun leven
krijgen wanneer de gebeurtenissen plotseling hen zullen overvallen, zoals
wij deze in deze brochure hebben omschreven.

Psalm 46:1 Een lied op Alamoth, voor den opperzangmeester, onder de
kinderen van Korach. God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is
krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden.
2 Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en
al werden de bergen verzet in het hart der zeeen;
3 Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden; laat de bergen
daveren, door derzelver verheffing! Sela.
4 De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods, het heiligdom der
woningen des Allerhoogsten.
5 God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen; God zal haar
helpen in het aanbreken van den morgenstond.
6 De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich; Hij verhief Zijn
stem, de aarde versmolt.
7 JHWH der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog
Vertrek. Sela.
8 Komt, aanschouwt de daden van JHWH, Die verwoestingen op aarde
aanricht.
9 Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, den boog
verbreekt, en de spies aan twee slaat, de wagenen met vuur verbrandt.
10 Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de
heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde.
11JHWH der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog
Vertrek. Sela.
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